
Z Á P I S N I C A 
 

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Otrhánkach konaného dňa 23.08.2011 o 18.00 
hod. v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach 

 
Prítomní: dľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: dľa prezenčnej listiny 
 
           Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý úvodom privítal 
prítomných poslancov a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 
všetci poslanci, zasadnutie je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol starosta 
obce p. Ing. Milana Niku  a p. poslankyňu Ivanu Šutiakovú. 
            Za zapisovateľa zápisnice z dnešného zastupiteľstva bola určená p. Zuzana 
Mokryšová. Starosta obce navrhol týchto členov Návrhovej  komisie:  pána Ľubomíra Baca 
ako predsedu,   pána poslanca  Milana Strempeka a pani Ing. Annu Bacovú ako členov. 
Hlasovanie:                                       Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             
 
           V ďalšom bode bol prednesený návrh programu zasadnutia OZ. K takto navrhnutému 
programu neboli podané žiadne pripomienky a  bol odsúhlasený. 
 

P R O G R A M 
1. Kontrola plnenia uznesení z 5.  zasadania OZ  
2. Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu 
3. Zmena Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku v Otrhánkach 
4. Zmena Zásad odmeňovania volených funkcionárov obce Otrhánky  
5. Prejednanie zámeny pozemkov 
6. Výber a oslovenie firmy na vypracovanie podrobnej ponuky pre realizáciu bezdrôtového 

rozhlasu v našej obci                       
7. Voľba hlavného kontrolóra 
8. Organizačné záležitosti  
9. Interpelácie poslancov na starostu obce 
10. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
11. Záver 

Hlasovanie:                                       Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             
 
 1./ Kontrola plnenia uznesení 
 
           Kontrolu plnenia uznesení previedol pán Milan Strempek zástupca starostu 
a skonštatoval, že  body  z 5. zasadania boli  splnené.  
 
 2./ Informácia starostu obce o činnosti Obecného úradu    
 
                V tomto bode informoval pán starosta prítomných poslancov, že v mesiaci júl sa 
uskutočnila Letná škola. Bolo prítomných 19 detí. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa deti 
naučili batikovanie a vytvárať darčeky pomocou servítkovej techniky. Týždeň zakončili 
nocovaním vo veľkej zasadačke na obecnom úrade. Deti boli veľmi spokojné. Pán starosta 
poďakoval za organizáciu a trpezlivosť s deťmi p. Ing. Anne Bacovej, p. Ing. Danke 
Jakalovej. Taktiež poďakoval za vypomáhanie p. Beáte Gieciovej a p. Zuzane Mokryšovej.  
Po skončení Letnej školy, sa vo veľkej zasadačke na obecnom úrade konala výstava 
vytvorených prác. Tí, čo sa prišli pozrieť naozaj  ocenili práce našich detí. Každý rok 
k tomuto týždňu patrí aj výlet na kúpalisko v Podhájskej. Tento rok sme zájazd museli dva 
krát presunúť, kvôli nepriaznivému počasiu, čo sa odzrkadlilo aj na účasti. 



          V tomto bode pán starosta informoval, že bolo vydané prvé číslo nášho občasníka 
Otrhánske zvesti. Príspevky do druhého čísla, ktoré sa už pán starosta pripravuje, je možné 
zasielať aj na obecný úrad.  
           Pán starosta obce oznámil prítomným poslancom, že zasadali dve komisie: 

- stavebná komisia riešila priestupok p. Ľubomíra Strempeka, ktorý začal stavať bez 
stavebného povolenia. Členovia  komisie vyriešila priestupok napomenutím a upustila 
od uloženia pokuty.  

- komisia pre sťažnosti riešila sťažnosť p. Jozefa Mikušku na p. Jozefa Michlíka 
ohľadom neudržiavania pozemkov kosením trávnatých porastov. Členovia komisie 
uznali p. Jozefovi Mikuškovi sťažnosť a p. Jozef Michlík prisľúbil pozemok  pokosiť. 
V súvislosti s tým, boli na zasadanie Komisie pre sťažnosti pozvaní aj ďalší občania, 
ktorí neudržiavajú svoje pozemky. Taktiež prisľúbili, že uskutočnia nápravu a pokosia 
spomínané pozemky. 

          Pán starosta v tomto bode uviedol, že sme dostali dotáciu na realizáciu bezdrôtového 
rozhlasu v našej obci vo výške 10.000,00 €. Následne na to nám boli zaslané ponuky od 
rôznych firiem a organizácii na realizáciu. Taktiež čakáme na odpoveď z Environmentálneho 
fondu, kde sme zaslali žiadosť o financie na dokončenie vodovodu. 
 
3./ Zmena Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Otrhánky 
 
          Starosta obce predložil návrh na zmenu Prevádzkového poriadku pohrebiska z dôvodu 
zrušenia zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a v znení nového zákona č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve. Zmena Prevádzkového poriadku pohrebiska bola schválená.   
Hlasovanie:                                      Za:  5              Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
4./ Zmena Zásad odmeňovania volených funkcionárov obce Otrhánky 
  
         Vzhľadom zmeny v legislatíve je potrebná zmena Zásad odmeňovania volených 
funkcionárov obce Otrhánky.  
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
5./ Prejednanie zámeny pozemkov 
             
           V tomto bode bola predložená poslancom obecného zastupiteľstva Zámenná zmluva, 
ktorá sa týka  zámeny pozemkov medzi p. Ľubomírom Strempekom a Obcou Otrhánky. 
Prítomní poslanci sa vyjadrovali k tejto Zámennej zmluve. Nesúhlasili uskutočniť zámenu 
predloženú v zmluve.  
Hlasovanie:                                      Za:  0               Proti:  3                 Zdržal sa hlasovania:  2     
           Taktiež prítomná občianka p. Jana Ranincová požiadala poslancov o zváženie výmeny 
pozemkov. Výmenou  by p. Jana Ranincová prišla o prechod na svoj pozemok. Poslanci preto 
navrhli čo najrýchlejšie zvolať jednanie s p. Ľubomírom Strempekom za prítomnosti členov 
Stavebnej komisie ohľadom návrhu ponechať pozemok na p.č. 455/4 vo vlastníctve obce 
s vecným bremenom prechodu cez pozemok pre vlastníkov susediacich nehnuteľností. 
 
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
6./ Výber a oslovenie firmy alebo organizácie na vypracovanie ponuky pre realizáciu 
bezdrôtového rozhlasu v obci  
 
           Ako už pán starosta obce informoval, na realizáciu bezdrôtového rozhlasu sme dostali 
dotáciu vo výške 10.000,00 €.  Vzhľadom na to, oslovil p. starosta firmy a organizácie na 



zaslanie ponúk.  Z došlých ponúk poslanci obecného zastupiteľstva vybrali firmu JD 
Rozhlasy, ktorá ponúkala realizáciu bezdrôtového rozhlasu za najnižšiu sumu.    
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
7./ Voľba hlavného kontrolóra obce Otrhánky 

 
          Na základe vyhlásenia voľby do funkcie hlavného kontrolóra poslal žiadosť  p. Ing. Ján 
Mašír. Poslanci obecného zastupiteľstva sa rozhodovali, či p. Ing. Jána Mašíra príjmu do 
funkcie hlavného kontrolóra. Na základe nezvolenia hlavného kontrolóra vyhlasujú poslanci 
obecného zastupiteľstva  novú voľbu hlavného kontrolóra na pracovný úväzok 5 % 
s nástupom od 01.11.2011. Voľba sa uskutoční do 31.10.2011. Záujemcovia o túto funkciu 
môžu svoje písomné prihlášky zaslať, alebo priniesť na Obecný úrad najneskôr do 
30.09.2011. 
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
 
8./ Organizačné záležitosti 
 
           V tomto bode pán starosta predložil poslancom Návrh na zmenu rozpočtu 
Rozpočtovým  opatrením č. 2/2011. Vysvetlil dôvody a presuny jednotlivých zmien medzi 
položkami rozpočtu a požiadal poslancov o pripomienky.  Neboli prednesené žiadne 
pripomienky. 
Hlasovanie:                                      Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0     
           Taktiež pán starosta poukázal na uskutočnenie kultúrneho podujatia Stretnutie 
dôchodcov, ktoré sa uskutoční 16.10.2011 o 14,00 hodine. Zároveň podotkol, že je potrebné 
zabezpečiť kultúrny program a občerstvenie na túto kultúrnu akciu. 
Hlasovanie:                                       Za:  5               Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:  0             
           Pán starosta navrhol vyberať poplatok za požičanie 1 súpravy (1 stôl a 2 lavice) vo 
výške 1,00 € od organizácií alebo od občanov, ktorí nemajú sídlo alebo trvalý pobyt v obci 
Otrhánky. 
Hlasovanie:                                       Za: 5                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 
           Poslancom bol zaslaný kronikársky záznam obce Otrhánky za roky 1990 – 1997, ku 
ktorému sa vyjadrovali prítomní poslanci. Predložený kronikársky záznam bol schválený  
s pripomienkami. 
Hlasovanie:                                       Za: 5                 Proti: 0                 Zdržal sa hlasovania: 0 
 
9./ Interpelácie poslancov na starostu obce 
 
          Pán Milan Strempek a p. Ing. Milan Niko navrhli prítomným poslancom uskutočniť 
kultúrnu akciu v mesiaci november – Katarínsku tanečnú zábavu v kultúrnom dome. 
        
10. Interpelácie občanov na poslancov OZ a na starostu obce  
 
         V tomto bode pán starosta požiadal prítomných občanov o pripomienky na poslancov 
a na starostu obce. Dotazy na činnosť starostu obce a poslancov neboli.  
                

11. Záver           
                  
         Po vyčerpaní všetkých bodov programu, poďakoval starosta obce všetkým poslancom 
a občanom obce Otrhánky  za účasť a zasadnutie ukončil. 
          
 
 
 
 



 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Niko 
 
                                       Ivana Šutiaková                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Mokryšová      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Milan Strempek                               RNDr. Ladislav Gieci 
                              zástupca starostu                                    starosta obce             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


